Tilburg, 16 juli 2021

Start nieuwe schooljaar: zelftesten!
Beste allemaal,
We gaan bijna van onze welverdiende zomervakantie genieten. Toch willen we nu al even
jullie aandacht vragen voor het volgende. Aansluitend op de vraag van het kabinet hebben
wij een dringend verzoek aan alle leerlingen, studenten en medewerkers. Om het nieuwe
schooljaar goed van start te gaan, is het van groot belang dat in de eerste twee lesweken
twee keer per week een zelftest doet. Ook na terugkomst van vakantie is het belangrijk om
jezelf te testen, zodat we voorkomen dat het virus zich ongemerkt verspreidt.
Zelftesten bestellen of ophalen bij de balie
Studenten en medewerkers kunnen zelftesten bestellen op Zelftestonderwijs.nl. Nieuwe
studenten en medewerkers die nog geen inloggegevens hebben, kunnen voor de start van
het nieuwe schooljaar bij de balie van hun school vier zelftesten ophalen. Leerlingen en
medewerkers in het voortgezet onderwijs kunnen aan het einde van dit schooljaar bij de
balie van hun school al vier testen ophalen. Er zijn voldoende testen op voorraad.
Coronamaatregelen volgend schooljaar
Op 13 augustus aanstaande zal door het kabinet bekend worden gemaakt welke
coronamaatregelen in het nieuwe schooljaar mogelijk zullen gaan gelden. Deze eventuele
maatregelen worden genomen op basis van het percentage studenten dat gevaccineerd is,
de ontwikkeling van het virus en de internationale epidemiologische risico’s. Vaccineren
blijft dus van groot belang. Evenals het blijven gebruikmaken van de gratis zelftesten. Ook na
de eerste twee lesweken. Vaccineren en zelftesten zijn op vrijwillige basis. In de week van 23
augustus verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de eventuele
coronamaatregelen die in het nieuwe schooljaar voor onze scholen gaan gelden.
Voor nu: een fijne vakantie!
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze adviseurs integrale
veiligheid: Berry Beukman (bbeukman@onderwijsgroeptilburg.nl) of Esther van der Zwaag
(evdzwaag@onderwijsgroeptilburg.nl)
Met vriendelijke groeten,
Corona crisisteam Onderwijsgroep Tilburg

